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Leden van de raad

Weert, 21februari 20L8

Onderwerp

:

veiligheid: stand van zaken

Conform afspraak doe ik u hierbij de veiligheidsrapportage toekomen van februari 2018.

1.

Pilot gereguleerde Hennepteelt

Op 15 november 2017 heeft uw raad een motie aangenomen en heeft u het college
opgedragen om de gemeente Weert aan te melden als een van de deelnemers aan de pilot

gereguleerde hennepteelt. .
De acht Limburgse coffeeshopgemeenten hebben op 7 december 2017 minister
Grapperhaus laten weten geinteresseerd te zijn in een gezamenlijke deelname aan deze
pilot. lnmiddels is het concept wetsvoorstel om de experimenten mogelijk te maken
vrijgegeven. De minister probeert om vóór de zomervakantie het wetsvoorstel te laten
aannemen.
Tijdens de ambtelijke voorbereidingsfase valt het op dat er niet op alle fronten aan de
diverse wensen van de VNG en de burgemeesters wordt tegemoet gekomen.
Zo lijkt er geen ruimte te zijn om te experimenteren met verschillende vormen van
gereguleerde hennepteelt. De concept wettekst gaat uit van een uniforme uitvoering.
Verder geeft de wet niet de voorkeur aan gemeenten die gezamenlijk willen deelnemen.
Tijdens het bestuurlijk overleg van de acht Límburgse coffeeshopgemeenten zal ik deze
ontwikkeling na uwlettend volgen.

2.

Ondermijning door georganiseerde criminaliteit
Alle gemeenten in Nederland hebben te maken met criminele praktijken. Denk aan
hennepteelt in woningen of in het agrarisch buitengebied, een massagesalon als dekmantel
voor illegale prostitutie of investeringen in vastgoed om zwart geld wit te wassen. Het zijn
stuk voor stuk delicten waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij
de directe leefomgeving van inwoners wordt bedreigd. Binnen de bestuurlijke aanpak
neemt het openbaar bestuur op lokaal niveau, vanuit de eigen bevoegd- en
verantwoordelijkheden die maatregelen waardoor de georganiseerde criminaliteit in de
activiteiten belemmerd of gefrustreerd wordt. Weert is hier geen uitzondering op.
Momenteel worden de interne bedrijfsprocessen van onze gemeente bekeken om na te
gaan hoe wij omgaan met het herkennen en afhandelen van signalen die mogelijk kunnen
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duiden op de aanwezigheid van elementen van georganiseerde criminaliteit.
Daarnaast zal de gemeente Weert in het 4d" kwartaal van dit jaar een
tntegraalOndermijnigsBeeld (lOB)van het Regionaal lnformatie en Expertisecentrum (RIEC)
ontvangen. D¡t IOB geeft een beeld van de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit in
onze stad.
Het interne onderzoek en het IOB zullen worden uitgewerkt in een plan van aanpak dat in
het vierde kwartaal aan uw raad zal worden voorgelegd.

3.

Carnaval 2018

ln zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de carnaval goed is verlopen'
De regels omtrent het gebruiken van plastic in plaats van glas, zijn goed opgevolgd.
Momenteel wordt deze regel geëvalueerd en zult u (via de TILS-lijst) over de uitkomst
hiervan worden geïnformeerd.
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